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Mål

Moment 1
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha
grundläggande kunskap om och förståelse för
- olika teoretiska perspektiv på organisation och ledarskap inom vård och omsorg
- genusperspektiv på organisation och ledarskap
- ledarskapets värdegrund och betydelse för ledning av klient/patientinriktad verksamhet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha:
- förmåga att förklara och ha insikt i betydelsen av att som ledare agera i spänningsfältet
mellan individ, grupp och organisation
- insikt i skillnaden mellan chefsroll och yrkesroll och hur det påverkar ledarskap
Moment 2
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig:
- grundläggande kunskap om kommunikationens betydelse för ledarskap inom vård och
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omsorg
- förståelse för relationens betydelse för kommunikation och konflikthantering
- grundläggande kunskap, om coachande förhållningssätt
- grundläggande kunskap om förhandlingsmetodik
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten ha tillägnat sig:
- förmåga att analysera och tolka kommunikativa processer ur ledarperspektiv
- grundläggande färdighet att lyssna och att agera assertivt.
Kursens innehåll

Moment 1
- Teorier om ledarskap och organisation med fokus på politiskt styrda organisationer
- Ledarskap och grupprocesser inom vård och omsorg
- Yrkesroll och chefsroll inom vård och omsorg
- Genusperspektiv på organisation och ledarskap
- Ledarskapets arena
Moment 2
- Kommunikation, relation och värdegrund
- Kommunikation, lärande och förändring
- Konflikthantering
- Coaching
- Förhandlingsmetodik

Undervisning

Moment 1
Undervisning är nätbaserad och ges i form av föreläsningar, fall, studieuppgifter och
seminarier.
Moment 2
Undervisning är nätbaserad och ges i form av föreläsningar, tillämpnings och
övningsuppgifter, studieuppgifter och seminarier.

Förkunskaper

Högskoleexamen inom relevant område.

Examinationsform

Examinationsuppgifter individuellt eller i grupp.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

För information om kriterier för de olika betygsgraderna hänvisas till studiehandledningen.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0001 Organisation och ledarskap inom vård och
omsorg

7,5hp

Betyg: AF

0002 Ledarskap och kommunikation inom vård och
omsorg

7,5hp

Betyg: AF
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